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  1.3.09 מיו� 20093/' פרוטוקול מליאת המועצה מס

  
  גדעו� , רות� ישראלי, רחל ביטו�, איציק לוי, אק ביסמוט'ז, שמואל ריפמ�  : משתתפי�

אודי , ראוב� קופל, ל'מוטי אברג, חגי רזניק, אלי פר�, אריה וינד, פרידברג
  .יצחק קאודרס, דוד פלמח, עוזי דלל, זילברשטיי�

מיכאל , עוזי חבשוש, רעיה וולק�, הילה אקרמ�, שאול לוי, � סעידאליעזר ב  : נוכחי�
  .ישראל גלעד, וולפה

  איריס טוביה, ער� ארז  : התנצלו
  
  

�  :נושאי� לדיו

  ח ראש המועצה"דו .1
  1.2.09 מיו� 2/2009אישור פרוטוקול מספר  .2

 י�"אישור תבר .3

 .2008 לשנת 4אישור רבעו�  .4

 ועלי�ל בבנק הפ"אישור מסגרת אשראי לחשבו� החכ .5

ניר ב� גל , מוזמני� מיכאל וולפה(הצעה להקמת מרכז לאמנויות המחול ומוסיקה  .6
 ).ועוזי חבשוש

 הצעה לתוכנית ברת קיימא לרמת הנגב .7

 .הצעה להסדר אמבולנס במועצה לשעות היו� .8

 .'מיראז' ב כאורח משפ"אישור נסיעת ראש המועצה לארה .9
  
 ח ראש המועצה"דו .1

  גב עד צומת הנ40' הרחבת כביש מס  .א
 לארבעה נתיבי� עד 40להרחבת כביש -  מליו� 230האוצר אישר תקציב של 

  .צומת הנגב
  

  אישור פרוטוקול .2
  .י מליאת המועצה" עאושר 1.2.09 מיו� 2/2009' פרוטוקול מליאת המועצה מס

  
  :ר השנתי" עדכו� התב–רי� "אישור תב .3

 הערות סכום  מקור מימון סטטוס מטרה'  מס

   ח"בש       תבר

 101,167 ₪ רזרבה לתקציב שינוי כביש כניסה לבאר מילכה 1206

ל לביצוע .ק.ק-ההתחייבות שנתנה ל
בפועל ,  320,000₪העבודה הייתה על 

העבודה הוגדלה מטעמים מקצועיים 
 20,000י מהנדס המועצה בעוד "ע

במקביל הוחלט גם לשלם את חיבור .₪
) ₪ אלף 48(צרכן של הישוב למקורות 

חיבור חברת החשמל לשטחים + 
 .ר זה"גם מתב) ₪ אלף 29(חקלאיים 

1283 

  שיפוץ בריכת שחייה ומתקני שעשועים 
   170,000 ₪ קרן כללית חדש במחנה טלי
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  ).כביש לבאר מלכה (1206ר " ראש המועצה יעביר לחברי המליאה פירוט תב:הערה
  

  .ר השנתי"ל לתב"רי� הנ" התב2 הוספת מאשרתמליאת המועצה 
  . -11,020,000: י משרד הפני�"ר השנתי שאושר ע"בסכו� הת

   - 11,291,167: ל"ר השנתי לאחר עדכו� הנ"סכו� התב
  
  

  

 2008 לשנת 4' אישור רבעו� מס .4
  .2008.גזבר המועצה הציג הרבעו� האחרו� ל

  .2008. הרבעו� הרביעי למאשרתמליאת המועצה 
מועצה בחברה  איציק לוי ביקש הסבר לגבי מעורבותה הכספית של ה:הערה

ראש המועצה התייחס . 2008 לשנת 4כפי שמופיע ברבעו� , הכלכלית
למעורבותה העסקית של החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בחברת 

  .מ המפעילה את אתר נווה מדבר"מרחצאות הנגב בע
  :הערת ראש המועצה

במספר בודד של .  המועצה עמדה בתכנית2008.לפי בדיקת הסיכו� הכספי ל  .א
הנושא יבורר ע� מנהלי המחלקות .  יש חריגות בתקציבי המחלקותמקרי�

  .הרלוונטיי�

 .המנוהלי� במועצהבמקרי� בודדי� יש חריגה בתקציבי ועדי� מקומיי�   .ב
.                                             יתקיי� בירור ובדיקה ע� הוועדי� הרלוונטיי�
 יקט� תקציב הפיתוח –מוצדקת ראש המועצה מעיר כי במידה והחריגה אינה 

 . בהתיחס לחריגה2009.של הישוב ב
  

  ל בבנק הפועלי�"אישור מסגרת אשראי לחשבו� החכ .5
המועצה מתבקשת לאשרר את , מ"ל החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע"פ בקשת מנכ"ע

 לתת מסגרת אשראי של 631סני0 , החלטת דירקטוריו� החברה לבקש מבנק הפועלי� בבאר שבע
חשבו� על ש� החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב ,  בבנק הפועלי�533307' בחשבו� מס - 300,000

  .                                 החטיבה למחקר ופיתוח–מ "בע
  מ    " פה אחד בקשת דירקטוריו� החברה הכלכלית לפיתוח רמת נגב בעמאשרת     מליאת המועצה 

  ..פ"    חטיבת מו
  

  ת מרכז לאמנויות המחול והמוסיקה בשדה בוקרהצעה להקמ .6
הציג רעיו� להקמת מרכז לאמנויות המחול , מנהל אג0 הפיתוח במועצה, עוזי חבשוש

  . והמוסיקה בקיבו� שדה בוקר
ומיכאל וולפה הבהירו את מהות " אדמה"חבר בעמותת  להקת , ישראל גלעד

  .ההצעה לבדיקת היתכנות הקמת מרכז המחול והמוסיקה
  .המועצה העלה הצעתו לבדיקת היתכנות של הפרוייקט המוצעראש 

  
  . בדיקת היתכנות הקמת מרכז מחול  ומוסיקה בשדה בוקרמאשרתמליאת המועצה 

  .אי� מתנגדי�,  נמנעי�3,  בעד11
  



��לשכת ראש המועצה                                                                               

                                                                                                                 il.org.rng@srifman:Email  ������������������������������������

�                                                                                                    il.org.rng.www  ��

��

����������������������������������������������������������6553296-08: פקס, 6564152-08: טל�������������������������������������������85515חלוצה  . נ.ד�����

  

  הצעה לקידו� תכנית בר קיימא לרמת הנגב .7
ת מנהלת היחידה הסביבתית הציגה את עיקרי ההצעה לביצוע תכני, הילה אקרמ�

  .בר קיימא לרמת הנגב
 מציי� כי הכוונה ראויה אול� תוכנית כזו יכולה להפו1 לתוכנית – אריה וינד

  .באשר ה�" ירוקי�"לנוכח עמדת� הקיצונית והנוקשה של ה" האיסורי�"
 על מנת לבחו� את המקורות 2009מציע כי הנושא יחזור לדיו� ברבעו� האחרו� של 

  .הכספיי� הקיימי�
יי� כי חשוב מאוד לקד� את התכנית מתו1 ראייה ארוכת טווח  מצ– דוד פלמח

  .לקביעת עדיפויות ותוכניות פיתוח על פי אמות מידה מוסכמות
 הבהירה כי לתוכנית המוצעת אי� מעמד הילה –לשאלת� של חברי המליאה 

  .סטאטוטורי וכל כוונתה להביא לתיכנו� ארו1 טווח תו1 התחשבות בצרכי הסביבה
  

  . קידו� ההצעה לתוכנית בר קיימא בכפו0 להצגת מקורות המימו�תמאשרהמליאה 
  .1נמנע ,  נגד6,  בעד7: הצביעו

  
  הצעה להסדר אמבולנס במועצה לשעות היו� .8

אשר יפעל מתו1 המועצה , שאול לוי הציג הצעה להעסקת כונ� אמבולנס רשותי
  .בשעות היו�

  :כללי

 .'ה.'בימי� א, 08.00.16.00שרות האמבולנס לישובי המועצה יהיה בי� השעות  •

למעט , לא יהיה שינוי בהתארגנות הקיימת היו� בישובי� בנושא האמבולנסי�  •
 .א בכפו0 להסכ� עימ�.ד.י מ"כולל הזנקה ע, ל"השעות הנ

 .א"פ נהלי מד"יהיו ע,  אמות המידה להרשאת השימוש באמבולנס  במועצה •
  

  ?מה הכוונה

ת� מענה בשעות היו� לישובי המועצה והוא י, י המועצה"נהג האמבולנס יועסק ע •
, רביבי�, רתמי�(ובאג� משאבי� , )שדה בוקר, מדרשה, מרחב ע�(באג� שדה בוקר 

 .התיישבויות בודדי�) + אשלי�,טללי�, משאבי שדה

 .ישאר ההסדר הקיי� ע� נהגי האמבולנס במימו� המועצה, בישובי פתחת ניצנה •

, היה קריאה נוספת באותה עתות, במקרה שהאמבולנס מהמועצה יהיה בנסיעה •
 .תהיה קריאה לאמבולנס  ישובי לבצע הנסיעה הנוספת

  
  ?כמה זה יעלה לנו

 .בשנה - 200,000.במועצה כ) הוצאות רכב+ שכר (עלות הפעלת האמבולנס  .1

 . -25,000.כ, עלות הפעלת אמבולנס בפיתחת ניצנה היו� .2

ל                  "הנ מהעלות 50%ישתתפו ב, ישובי אג� משאבי� ואג� שדה בוקר .3
החלק (פ השתתפות המועצה בתקציב הועד המקומי "ע) 1סעי0 . - 100,000(

 ).היחסי

 .תהיה על המועצה, )2סעי0 (כל העלות של הפעלת האמבולנס בפתחת ניצנה  .4

 
*   *   *                      

  
  .והעלויות מאיד1, חברי המליאה שאלו שאלות לגבי הצור1 בשרות המוצע מחד
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  :הוחלט
יציעו הצעה אחרת או ידחו אותה והנושא , הוועדי� המקומיי� ייבחנו את ההצעה

  .יחזור למליאה
  

  'ב כאורח משפחת מיראג"אישור נסיעת ראש המועצה לארה .9
  תורמת חשובה   ', ראש המועצה הסביר כי הוזמ� לאירוע לכבוד קטארי� מיראז

   ג� ביקור קצר  ימי� ותכלול5.הנסיעה ל. לס'בלוס אנג, למועצה
ימלא מקומו של שמואל ריפמ� , סג� ראש המועצה, אריה וינד. בדנוור קולורדו

  .בהיעדרו
  .ב" נסיעת ראש המועצה לארהמאשרתמליאת המועצה 

  ל של ראש המועצה"נסיעות חו:  מקור המימו�
                

  
  שמואל ריפמ�              
  ראש המועצה              

  
  שאול לוי: רש�

  
  
  


